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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة المجمعة  إسم المؤسسة التعليمية: هـ 1439 3/  9.  :التوصيفتاريخ  

 كلية التربية         /            قسم الدراسات اإلسالمية   :القسم /لكليةا

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و .أ
 ISD233/      تاريخ السنة  : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 ساعتان  :  . عدد الساعات المعتمدة2 .2

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3
 هذه البرامج(كل حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب)في 

 الدراسات اإلسالمية

 المستوى الرابع . .5 ي: الذي يعطى فيه المقرر الدراس الدراسي. السنة أو المستوى 4 .4

 ال يوجد .7 )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .6

  ال يوجد .9  هذا المقرر )إن وجدت(:المتزامنة مع . المتطلبات 6 .8

 داخل المقر الرئيس ية: تعليمالرئيس للمؤسسة ال في المقر إن لم يكن ،موقع تقديم المقرر. 7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %90 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

 %10 النسبة: √ كترونيلاإل التعليم .ب
    

  النسبة:  مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(تعليم  .ج
    

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

 :تعليقات
................................................................................................................................................ 

 األهداف .ب
 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

 .  تزويد الطالب  بتاريخ تدوين السنة النبوية وجهود العلماء في الحفاظ عليها  

قنية تخدام المتزايد لت)مثل االسالمقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
 

المراجعة الدورية لتوصيف المقررات من قبل لجنة التطوير األكاديمي بالقسمـ      

اتهوخارجها في تدريس هذا المقرر من حيث أهدافه ومفرداالستفادة من تجارب الجامعات األخرى داخل المملكة ـ  . 

  استخدام وسائل التقنية الحديثة في التدريس -
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 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة:  المقرر الدراسي وصف .ج

 عام للمقرر: وصف
 

ة السلف بهامكانة السنة في االسالم وعنايو ، أهمية دراسة تاريخ السنة وتعريف التدوين  على المقرر يشتمل  
تدوين السنة في القرن األول : جهود الصحابة والتابعين -  

ين بعد القرن الثالثـ تدوين السنة في القرن الثاني)يدرس الموطأ(  ـ التدوين في القرن الثالث .   نماذج من التدو . 
الهواء من السنة النبوية ورد أهم شبهتاهمموقف أهل ا -  

 ـ موقف أهل االهواء من السنة إجماال
 ـ أثر  أهل االهواء في وضع الحديث وجهود العلماء في مقاومته

 ـ الطعن في عدالة الصحابة عموما وأبي هريرة رضى هللا عنهم أجمعين خصوصا  
 . ـ طعون المستشرقين  في السنة النبوية

 
 

 التي  ينبغي تناولها:الموضوعات  .1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1 . تدوين السنة في القرن األول:جهود الصحابة والتابعين في تدوين السنة .

 2 1 تدوين السنة في القرن الثاني) يدرس الموطأ نموذجا .

 (التدوين في القرن الثالث ) يدرس المسند ،الكتب الستة نموذجا   

 نماذج من التدوين بعد القرن الثالث .

4 8 

  السنة ،شرح صحيح ابن خذيمة ،ابن حبان ،المستدرك للحاكم ،المستخرجات 

 للبغوي،النهاية في غريب الحديث ،جامع األصول ، الزوائد للهيثمي

4 8 

 : موقف أهل األهواء من السنة النبوية ورد أهم شبهاتهم

إجمال  موقف أهل األهواء منالسنة    

2 4 

الطعن في عدالة الصحابة عموما  وأبي هريرة رضي هللا عنهم أجمعين  .

 .خصوصا  

2 4 

 2 1 طعون المستشرقين في السنة .

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 محاضرات 
دروس 
 إضافية

أو  معامل
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق

يوجدال  ال يوجد 2 ساعات التدريس الفعلية  30 ل يوجد ل يوجد 

.....2...... الساعات المعتمدة  30 ل يوجد ل يوجد ال يوجد ال يوجد 

 

 ا :أسبوعيخالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3
  ساعتان أسبوعيا 

 
 

 راتيجياتواستاسها قيطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  لمجاالت اإلطارللمقرر وفقا  مخرجات التعلم  .4
 هاتدريس
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 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .لمناسبةافي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوال   -
 .المستهدفةومع مخرجات التعلم  هاو تتسق مع تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا   -

قرر ات تعلم المأن تتسق مخرجبدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا   -
ل ك أن يتضمن لزمال ي ، مع مالحظة أنهلية تعلم وتعليم متكاملةلتشكل معاً عم هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاالمستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيمخرجات تعلم  مقرر

 
 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 لمؤهالتإلطار الوطني للمجاالت اوفقا   للمقرر مخرجات التعلم م
تدريس ال استراتيجيات

 مقررلل
 يموتقطرق ال

 المعرفة 1

1-1 
الطالبة على جهود العلماء في تدوين السنة على  أن تتعرف

 اختالف مراحلها.
 المحاضرة 

الختبارات 

 التحريرية

ة منهاوطريقة الستفاد ،أن تصف الطالبة أهم الكتب المصنفة في السنة 1-2  أوراق عمل  العصف الذهني 

 المعرفيةالمهارات  2

لتي مربها، والمراحل ابين الطالبة كيفية تدوين السنة المطهرة أن ت - 2-1  أوراق عمل التعليم التعاوني  

2-2 
أن تتمكن الطالبة من الرد على أهم الشبهات والطعون المثارة حول 

  السنة
 المناقشة 

عرض 

 تقديمي

 ؤوليةستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-1 
تواصل بفاعلية داخل مجموعات العمل بحسن الستماع والتحدثأن ت المناقشة وتبادل  

 األفكار

 كتابة تقرير

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

4-1 
تقن مهارات البحث والستقصاء اللكتروني عن المعلومات أن ت

 المرتبطة بالمقرر

 مناقشة شفهي عرض األفكار

 ( إن وجدت ) النفسية الحركيةمهارات ال 5

   ل يوجد  5-1

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمقوت مهامجدول  .5

 التقويم المطلوبة مهام م
 خ(......المالحظةتقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثال)

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

يم ينسبته من التق
 النهائي

 درجة 25 العاشر الختبار الفصلي  1

 درجات  5 أسبوعيا  المشاركة في المناقشات وورش العمل والعمل التعاوني  2

 درجات  10 أسبوعيا  التكليفات واألنشطة البحثية  3

 درجة 60 السابع عشر الختبار النهائي  4

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل .ح

 بص لكل طالالخايمي لالستشارات واإلرشاد األكاد الهيئة التعليميةوأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
   ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.اقدمذكر مع )
 تتغير بتغير جدول العضو  ( ساعتان )   رشاديةاإلالتواصل في أثناء الساعات ا -1
    االلكتروني  التواصل عبر البريد -2
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مصادر التعلّم - 5  

 : الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1
 تاريخ تدوين السنة محمد مطر الزهراني... الطبعة االولي الناشر مكتبة دار المنهاج 

 :( وغيرها والتقارير المجالت العلمية ) ساسيةألمرجعية االمواد ال - قائمةفي  –أدرج . 2 
السعودية للسنة "سننمجلة الجمعية العلمية  " 

 http://hadith.al-islam.com موقع اإلسالم 
 .http//www.sultan.org/hصفحة البواحث الحديثية  

 

 : مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3
 موقع ملتقى أهل الحديث  -

http://www.ahladeeth.com 

 العلمية السعودية للسنة وعلومها ))سنن(( .موقع الجمعية -
http://www.sunnah.org.sa/ 

 ـ موقع شبكة السنة النبوية وعلومها
http://www.alssunnah.com/main/ 

 الجامع الكبير للتراث العربي اإلسالمي.

 الموسوعة الشاملة-

 : األسطوانات المدمجةو ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 برنامج جوامع الكلم .

 برنامج المكتبة الشاملة .

 (رنامج إتقان الحرفة بإكمال التحفة ب -برنامج الكتب التسعة ) موسوعة حرف ــ

 

 المطلوبةالمرافق  .ه
 اعدأي عدد المق) راتة والمختبيدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرها الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،وقاعات المحاضرات،  المباني ) .1
 طالبة . 50قاعة درس تسع 

 مقعد داخل القاعة . 50عدد 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،أدوات عرض البيانات ) تقنية مصادر  .2
 عرض )بروجكتر(جهاز 

 منصة الكترونية 
 السبورة الذكية 

 (:ائمة بهاقكرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،   اذا كان هناكمثالً :  حددهامصادر أخرى ) .3
  إثراء المكتبة بمصادر التعلم المتعددة 

 الحاجة إلى مكتبة إلكترونية خاصة بالقسم. 

 

 تطويره  إجراءاتالمقرر الدراسي و يموتق .ز
 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة .1
 تطبيق استبيان تقييم المقرر وتحليل النتائج ووضع مقترحات للتحسين -

 المشاركة الفعالة للطالب في المحاضرة  -

   مستوى نتائج الطالب في االختبارات   -

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:وأخرى لتقاستراتيجيات  .2
  .طبيق استبانة التقييم الذاتىت -
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  .مناقشة ملف اجناز الطالب -

 اء السنوي للقسم األدتقرير   -

 .قراناألتقييم  -
 

 :تطوير التدريس إجراءات .3

  التواصل مع األقسام المناظرة واالستفادة من الخبرات 

  لمم والتعلالطالع على كل جديد في العملية التعليمة  و أساليب التعليالمتخصصين لقاء دوري  مع 

 تطبيق التقنيات الحديثة في التعليم 

 التعليم اإللكتروني 
 

 :إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .4
و عينة أختبارات لتصحيح اال مستقلين، والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة 

 تدريس من مؤسسة أخرى( أعضاء هيئةمن الواجبات مع 

 
  . جابة من قبل أعضاء القسماإلمراجعة أوراق  -

 الطالب نجازفحص ملفات ا  -

 :المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ص   .5
 والختبارات التحصيلية لمحتوى المقررعمل مراجعة دورية 

 من تعيينات وتقارير البالطلما أنجز متابعة مستمرة 
 

 

 الذيب بن صالح عبد الرحمن د/  : منسق البرنامجسم ا

 ......................................... : خــــالتاري ......................................... : عـــــــــــــــــــــالتوقي
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